
سابقه ي فرهنگستان در ايران
احمِد سميعي (ـگيالني)

هر چند فرهنگستان ٬ به مفهوِم سازماِن علمي و فرهنگِي رسمِي خاّصي که از سده ي هفدهم در
مغرب زمين پديد آمد٬ تا شصت سال پيش در کشوِر ما وجود نداشته است٬ انجمن هاي ادبِي
دوره ي قاجاريه را٬ به لحاظ تأثيري که در حفِظ سالمت و آر استگي و تقويِت بنيه ي زباِن

فارسي داشته اند مي توان سلِف چنين بنيادي در ايراِن معاصر دانست.
پيش از آن که فرهنگستاِن ايران در خرداِد ١٣١٤ شمسي تأسيس شود٬ در ١٣٠٣ شمسي
از نمايندگاِن وزارتخانه هاي جنگ و معارف و اوقاف و صنايِع مستظرفه انجمني تشکيل شد تا
با وضِع لغات و اصطالحاِت نو جواب گوي نيازي باشد که در رسته ها و شئوِن نظامِي آن روز
از اين حيث احساس مي شد. انجمن تا آخِر ساِل ١٣٠٣ مرتبًا هفته اي يکـبار تشکيل جلسه

١)ــدر اين انجمن يحيي دولت آبادي٬ غالمحسيِن رهنما و دکتر صديِق اعلم٬ به نمايندگِي وزارِت معارف٬ و سرتيپ
غالمحسيِن مقتدر٬ سرلشکر جالير (سردار مدحت)٬ سرلشکر غفاري (سردار مقتدر)٬ سرهنِگ مهندس رضا شيباني٬
سرهنگ کريم معاوِن نظام٬ سرلشکر حاج محمِد رزم آرا٬ سرهنگ علي کريِم قوانلو و رشيد ياسمي٬ به نمايندگِي وزارِت

جنگ٬ عضويت داشتند.

مي داد و نخستين جلسه ي آن در آبان ماِه آن سال منعقد شد ١ . انجمن در مدِت فّعاليّت خود
حدوِد سيصد لغت و اصطالِح تازه وضع کرد که عمومًا به هواپيمايي٬ مهندسِي نظام٬ توپخانه٬
سازماِن نظام٬ افزارها و ادواِت جنگي و ماننِد آن تعلّق داشت. نمونه هايي از واژه هاي مصّوِب
اين انجمن را بعدًا دکتر صديِق اعلم در نامه ي فرهنگستان («توضيح در تاريخچه ي فرهنگستان»٬
سال اول٬ شماره ي ٬٤ آباِن ١٣٢٢) نقل کرده که از جمله ي آنهاست اصطالحاِت شايع و

مأنوِس هواپيما٬ فرودگاه٬ خلبان٬ آتشبار٬ گُ ردان٬ وابسته ي نظامي٬ هواسنج٬ بادسنج.
در سال ١٣١١ نيز٬ که دکتر صديِق اعلم رياسِت «دارالمعلميِن عالي» را برعهده داشت٬
ت هاي علمِي فوِق برنامه ي ظاهرًا به پيروي از رسِم دانشگاه هاي امريکايي٬ فّعاليّ
دانشجويان٬ به ابتکاِر ايشان٬ با تشکيل انجمن هايي تشويق و سازمان داده شد که از جمله ي
آنها «انجمِن وضِع لغات و اصطالحاِت علمي» بود. اين انجمن در اسفند ماِه ١٣١١ فّعاليّت
علمِي خود را آغاز نهاد که٬ طِي جلساِت مرتِب هفتگي در ساِل تحصيلي٬ تا مهرماه ١٣١٩
 ادامه داشت. در شعباِت متعّدِد آن (علوِم طبيعي٬ علوِم رياضي٬ فيزيک و شيمي٬ ادبيات و
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سابقه ي فرهنگستان در ايران ١٣٧

فلسفه)٬ به راهنمايِي استادان (حسيِن گل گالب٬ دکتر محموِد حسابي٬ دکتر رضاز اده شفق)٬
پيشنهادها مطرح و مصّوبات در جلسه ي انجمن به رأي گذاشته مي شد. اين انجمن پس از
تأسيِس فرهنگستاِن ايران (١٣١٤) نيز فّعال بود و با آن همکارِي مستمر داشت. حاصِل کاِر
«انجمن»٬ در مجموع از اقباِل فرهنگيان و دانشگاهيان برخوردار شد و حدوِد ٤٠٠ لغت از
موضوعاِت آن در کتاب هاي درسِي دبيرستان و درس هاي دانشگاهي به کار رفت. نمونه هايي
از حاصِل کاِر «انجمن» در نامه ي فرهنگستان (همان جا) نقل شده است. برخي از پيشنهادهاي

«انجمن»٬ به خصوص در رشته ي علوِم طبيعي٬ هنوز رايج و متداول است.
ه اي از امّا فکِر تأسيِس سازماني رسمي به ناِم «فرهنگستان» از آنجا پيدا شد که عّد
گِل داشتند٬ زباِن پرسابقه ي ما را٬ که و آب  بيداردالِن اهِل درد٬ که در زبان و ادِب فارسي حّقِ 
حامِل فرهنگي پرمايه و درخشان است٬ در معرِض خطِر تجاوِز کج انديشِي مشتي نااهل
ديدند که٬ به بهانه ي اصالح و پرورِش آن و از طريِق وارد کردِن عناصِر مهجور و نامأنوس٬
درصدِد وضِع لغات و اصطالحات و نشاندِن آنها به جاي کلماِت عربي االصل برآمدند که
حاصِل تالِش آنها شّم و ذوِق سالم را آزار مي داد. اين «نوآوران» و «سرهـگرايان» جواِز
«حسب االمِر جهان مطاِع همايوني» را سپِر دفاع از جهل و تعّصب و کج ذوقِي خود مي ساختند
و برساخته هاي ناساز و بي اندام خود را از مجارِي «بخشنامه» هاي اداري تحميل مي کردند.
ابتدا در ساِل ١٣١٣ شمسي (نزديک به پنج ماه پيش از تأسيِس فرهنگستاِن ايران ).
وزارِت معارف درصدد برآمد که انجمن هايي از کارشناسان و ارباِب فن به پا کند و تشکيل
«آـکادمِي طبّ ي» نخستين گام در اين راه باشد. براي مطالعه در اين امر٬ جلساتي با شرکِت چند
ه اي از معاريِف اهِل علم در مدرسه ي عالِي طب منعقد و ناِم تن از پزشکاِن معروف و عّد
«فرهنگستان»٬ برابِر «آـکادمي»٬ در يکي از همين جلسات اختيار شد. اساسنامه اي نيز براي
«فرهنگستاِن طبي» نوشته شد. در آغاز قرار بر اين نبود که اين قبيل مؤسسات منحصرًا به
وضِع لغات و اصطالحاِت جديد بپردازند بلکه ترجمه و تأليِف کتب و تهيه ي فرهنگ ها و
تشويِق تحقيِق علمي مطمح نظر بود. اما تندروي هاي مشهود باعث شد که توّجِه اصلي به
جهِت ديگري معطوف گردد. خطر به خصوص وقتي احساس شد که جرياِن به اصطالح
رِد مقاصِد خود بهره گيرد. اصالح و پيرايِش زبان درصدد برآمد از قدرِت سياسي براي پيش بُ
درحقيقت٬ سراِب فريبنده ي بي نيازي از بيگانگان در عرصه ي زبان شاِه مملکت را٬ که در
مسافرت به ترکيه با اقداماِت دولِت همسايه در «تصفيه» ي زبان آشنا شده بود٬ بر سِر شوق
آورده بود. اين امر به صدوِر فرماني به وزارِت جنگ منجر شد که با هم کارِي سايِر
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١٣٨ سابقه ي فرهنگستان در ايران

وزارتخانه ها براي لغاِت نظامِي بيگانه معادل انتخاب کند و در باِب سايِر اصطالحات نيز به
مطالعه پردازد. محمدعلِي فروغي٬ رئيس الوزراي وقت٬ از اين جريان سخت نگران شد.
واـکنِش خردمندانه ي او اين بود که تشکيِل انجمني از دانشمندان و اهل لغت و محّققان را
براي تدارِک مقّدماِت تأسيِس فرهنگستاِن ايران به شاه پيشنهاد کند. وجهه ي همِت او مهار
ـکردِن جرياِن ناسالِم تحميِل لغات نابهنجاِر تازه از ناحيه ي عناصِر کم مايه و پرتعّصب و بيرون
ـکشيدِن زماِم کاِر لغت سازي از دسِت آنان بود که خوش بختانه تدبيِر او در اين راه مؤثر افتاد.
باري وزارِت معارف و اوقاف و صنايِع مستظرفه٬ که مأموِر اقدام شده بود٬ پس از مشاوره
با اهِل فن٬ اساسنامه ي فرهنگستان را در شانزده ماده تهيه کرد که به تصويِب هيئِت وزرا
رسيد و٬ سرانجام٬ در ٢٩ ارديبهشِت ١٣١٤ فرماِن تشکيِل فرهنگستاِن ايران صادر شد. در
اين اوان٬ فروغي رئيس الوزرا و علي اصغِر حکمت وزيِر معارف بود. تصويب نامه در ٥ خرداد
به وزارِت معارف ابالغ و نخستين جلسه ي رسمِي فرهنگستاِن ايران در روز شنبه ١٢ خرداد٬

٢)ــاستادان و رجال نام وري در عرصه ي ادب و نويسندگي چون بهار٬ دهخدا٬ فروغي (محمدعلي)٬ فروغي
(ابوالحسن)٬ سعيِد نفيسي٬ سيد نصراللِه تقوي٬ رضازاده شفق٬ بديع الزماِن فروزانفر٬ علي اصغِر حکمت٬ عبدالعظيم
خاِن قريب٬ گِلگالب٬ رشيِد ياسمي٬ رهنما٬ اديب السلطنه سميعي٬ صديِق اعلم٬ عصار٬ فاطمي از اعضاي پيوسته ي
فرهنگستاِن اول بودند. در سنواِت بعد بر شماره ي اعضاي پيوسته ي فرهنگستان افزوده شد٬ از جمله: ابوالقاسِم غني٬
ابوالقاسِم پورداود٬ اقباِل آشتياني٬ محمِد حجازي٬ قزويني٬ تديّن٬ مسعوِد کيهان٬ جالِل همايي٬ رعدِي آذرخشي٬

احمِد بهمنيار٬ حسنعلِي مستشار٬ سرهنگ مقتدر٬ مصطفي عدل٬ علي اـکبِر سياسي٬ محموِد حسابي.
همچنين اعضاي وابسته ي فرهنگستان عبارت بودنداز: جمال زاده٬ فخر ادهم٬ کريستنـسن (دانمارک)٬ هانري
ماسه (فرانسه)٬ ريپکا (چکسلواـکي)٬ منصوربيک فهمي٬ علي بيک الجارم٬ محمد رفعت پاشا (مصر)٬ آرتر پوپ
(امريکا)٬ محمد اقبال (پاـکستان)٬ ربتس و پولووسکي (روسيه)٬ نيکلسون (انگلستان)٬ هادي حسن و محمد حسنين

هيکل (مصر).

با حضوِر ٢٤ تن عضِو پيوسته٬ در مدرسه ي عالِي حقوق تشکيل شد. ٢ رياسِت فرهنگستان
ابتدا با فروغي و سپس با حسِن وثوق بود و جلسه ي عمومِي آن هر دوشنبه منعقد مي گشت.
فضاي سياسِي آن زمان فرهنگستان را ناـگزير ساخت که بيشتِر اوقات خود را صرِف
انتخاِب معادل براي اصطالحات و لغاِت خارجي کند. بايد گفت که فرهنگستاِن اول بيشتر
مهار کننده و بازدارنده بود تا سازنده. کميسيون هايي نيز که براي تهيه ي فرهنگ و دستوِر
زبان و مطالعه در اصطالحاِت جغرافيايي و نشِر کتِب قديمه در آن تشکيل يافت دستاورِد

لي نداشت. محصَّ
از جلسه ي چهاردهـم (١٠ شهريوِر ١٣١٤) به بعد٬ مدرسه ي عالـِي سپهساالر
 (دانشکده ي معقول و منقول) مقّرِ فرهنگستاِن ايران شد و تا ٬١٣٢١ که ساختماِن مخصوصي
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سابقه ي فرهنگستان در ايران ١٣٩

در جنِب دانشکده ي مذکور براي آن بنا شد٬ جلسات در همان جا تشکيل مي يافت.
فرهنگستاِن ايران ٬ در بهمن ماِه ٬١٣١٥ نظامنامه اي براي «بازبيني در اصطالحاِت علمي»
تصويب کرد و درآن راه و روش و ضوابِط معادل يابي را مقرر داشت. از جمله٬ در ماده ي
دهِم اين نظامنامه پيش بيني شده بود که «اـگر در برابِر هر اصطالحي لفِظ فارسِي مأنوسي که
م و معتبر و ريشه ي آن معلوم و اشتقاِق آن درست باشد» پيدا شود٬ آن لفظ متداول و مسلّ
مرّجح شناخته شود و اـگر پيدا نشود٬ «براي معانِي نزديک به ذهن الفاِظ مأنوس يا مصطلِح
عربي يا الفاِظ مرکب از عربي و فارسي» و «براي معانِي دور از ذهن کلماِت فارسِي مهجوري
به همان معني يا به معنِي نزديِک آن» اختيار گردد. سرانجام٬ «اـگر بدين وسايل هم چيزي به
دست نيامد٬ از ريشه ي فارسي مطابِق قواعِد قطعي و حتمِي زباِن فارسي اشتقاِق تازه اي که
موافِق طبِع مردِم ايران باشد بسازند چنان که آن مفهوم از آن لفظ بيرون آيد... و باألخره اـگر از
اين وسيله هم چيزي فراهم نشد همان اصطالِح خارجي را به شرط آن که... بين المللي بوده و

به زباِن خاصي منحصر نباشد اختيار کنند».
بدين سان٬ فرهنگستاِن اول طريقي سالم و معتدل٬ دور از تعّصِب عربي زدايي و سره
آفريني و منطبق با طبيعِت زباِن انساني و ناموِس تحّول و تطّوِر آن٬ در پيش گرفت و از اين رو
در واژهـگزيني نسبتًا موفق از کار درآمد. ميزاِن قبوِل عامي که لغات و اصطالحاِت مصّوِب

٣)ــعلِي کافي٬ «بررسِي واژه هاي فرهنگستاِن اول» در مجله ي نشِردانش (فروردين و ارديبهشِت ٧١)٬ ص ٣٣.

فرهنگستاِن اول پيدا کرد در نتايِج مطالعه ي جالِب يکي ازمحّققاِن جوان ٣ منعکس شده است.
اـگر بخواهيم منصفانه قضاوت کنيم٬ بايد بگوييم که فرهنگستاِن اول٬ در پي گيرِي به موقع٬
از آفتي که به زباِن فارسي روي آورده بود وظيفه ي خود را ادا کرد و چون اعضاي برجسته ي
آن٬ که ارکاِن آن سازمان بودند٬ اصوًال اعتقادي به واژه سازي نداشتند٬ در فضاي فرهنگِي
نسبتًا سالمي که پديد آورده بودند نيازي به فّعاليّت پي گير احساس نکردند و رفته رفته
فرهنگستان از پويايي افتاد و دچاِر رکود شد. صديِق اعلم در خاطراِت خود ( يادگاِر عمر ٬ ج ٬٢
ص ٢٥٤) مي نويسد که شاه فرهنگستان را به اين جهت که از فّعاليّت آن راضي نبود در هفتِم
ارديبهشت ١٣١٧ منحل ساخت و هفته ي بعد فرمان داد از نو تشکيل شود و وزيِر معارف

رياسِت آن را برعهده گيرد.
w w w

نخستين جلسه ي عمومِي فرهنگستان٬ پس از انحالل و تشکيِل مجدد٬ روِز چهارشنبه ٢١
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١٤٠ سابقه ي فرهنگستان در ايران

ه اي ارديبهشت ١٣١٧ به رياسِت علي اصغِر حکمت٬ وزيِر معارف٬ تشکيل شد. اين بار عّد

٤)ــاز جمله استادان علي اـکبِر سياسي٬ محموِد حسابي٬ ابراهيِم پور داود.

ديگر از استاداِن بنام ٤ به عضويِت پيوسته ي فرهنگستان منصوب شدند و صديِق اعلم به
نيابِت رياست برگزيده شد.

چند ماهي پس از تجديِد سازماِن فرهنگستان٬ درپِي کنارهـگيرِي حکمت ازوزارِت معارف٬
اسماعيِل مرآت به کفالِت آن وزارت منصوب شد و اداره ي فرهنگستان را نيز برعهده گرفت.
وي حدود سه سال رئيِس فرهنگستان بود. فرهنگستان در اين مدت موفق شد بسياري از
واژه هاي علمِي مورد نياِز دانشگاه ها را از تصويب بگذراند و در پاياِن سال ١٣١٩ شماِر
واژه هاي نِو مصّوِب فرهنگستان به حدوِد ١٧٠٠ و در شهريور ١٣٢٠ به حدوِد ٢٠٠٠ رسيد.
از مياِن ادبا و دانش مندان عده ي زيادي در اين دوره همکاِر فرهنگستان شدند و از آنان

٥)ــاز جمله ي اين اعضاي جديد از استاد احمِد بهمنيار٬ جالِل همايي٬ محمِد حجازي (مطيع الدوله) بايد نام برد.

ـکساني به عضويِت پيوسته ي آن انتخاب گشتند ٥ .
پس از شهريور ٬١٣٢٠ تا نيمه ي دي ماِه همان سال جلساِت فرهنگستان تعطيل نشد و به
رياسِت صديِق اعلم٬ که از مهرماِه ١٣٢٠ به وزارِت فرهنگ منصوب شده بود٬ و گاهي نيز به

رياسِت دکتر اميراعلم٬ نايب رئيِس فرهنگستان٬ تشکيل مي شد.
چون تدين وزيِر معارف شد (آذر ١٣٢٠)٬ پيشنهاد کرد رئيسي براي فرهنگستان انتخاب
شود و محمدعلِي فروغي با ١١ رأي از ١٨ رأي به رياسِت آن سازمان برگزيده شد. پس از
مرِگ فروغي٬ باز انتخاِب رئيِس فرهنگستان در دستور قرار گرفت. با موافقِت دکتر
علي اـکبِر سياسي٬ وزير فرهنِگ وقت٬ ماده ي سوِم اساسنامه تغيير يافت و در جلسه ي دوشنبه
٣٠ آذر ١٣٢١ اديب السلطنه سميعي با ٢٢ رأي از ٢٣ رأي به رياسِت فرهنگستان برگزيده

شد که تا ١٣٣٢ اين سمت را حفظ کرد.
در اين دوره ي جديد٬ کاِر «زبان پيرايي» و «واژه سازي» متوقف شد و فّعاليِّت فرهنگستان
ِ ١٣٢٢) تأسيس بيشتر جنبه ي ادبي و تحقيقي يافت. نامه ي فرهنگستان در همين دوره (آغاِز سال
شد. از اين نامه در ساِل اول٬ چهارشماره؛ در ساِل دوم (١٣٢٣)٬ دو شماره؛ در سال سوم٬
دو شماره به مديريِت رشيد ياسمي و سردبيرِي حبيِب يغمايي؛ در سال چهارم٬ يک شماره

به اهتمام و سردبيرِي حبيِب يغمايي؛ و در ساِل پنجم (١٣٢٦)٬ يک شماره منتشر شد.
نامه ي فرهنگستان حاوِي چند خطابه و مقاله ي معتبر است که به آن ارزِش علمِي ممتاز
 بخشيده است. از جمله بايد از خطابه ي محققانه ي شادروان احمِد بهمنيار درباره ي امالي
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سابقه ي فرهنگستان در ايران ١٤١

فارسي ياد کرد که در شماره ي ٤ از ساِل اول نامه ي فرهنگستان مورِخ آبان ١٣٢٢ منتشر شده
است. خطابه ي پروفسور ماسينيون در روز سه شنبه ٢٥ ارديبهشِت ١٣٢٤ در تاالِر
فرهنگستان راجع به نفوِذ انديشه ي ايراني در کالِم عرب نيز در شماره ي اوِل ساِل سوم
(خرداِد ١٣٢٤) نامه ي فرهنگستان منتشر شد. از مندرجاِت مهِم نامه ي فرهنگستان شرِح احوال و
اني هايي به آثاِر عالمه قزويني به قلِم خوِد اوست که به مناسبِت درگذشِت او٬ همراه با سخن ر

همين مناسبت و اشعاري که در رثاي او سروده شده بود٬ مجددًا به چاپ رسيد.
هم چنين بايد از سخن راني هاي مهِم عده اي از اعضاي برجسته ي فرهنگستان ياد کرد که
در فرهنگستان يا انجمن هاي فرهنگي ايراد شد و متِن آنها در نامه ي فرهنگستان انتشار يافت٬ از
جمله سخن رانِي ملک الشعراي بهار در روِز سه شنبه ١٥ اسفند در انجمِن روابِط فرهنگِي
ايران و هند (شماره ي اول٬ ساِل سوم٬ خرداد و شهريوِر ١٣٢٤)؛ سخن رانِي گل گالب در
انجمِن فرهنگِي ايران و شوروي درباره ي فرهنگستاِن علوِم شوروي (شماره ي ٬٣ ساِل سوم٬
شهريوِر ١٣٢٤)؛ سخن رانِي سعيِد نفيسي در فرهنگستان درباره ي فرهنگستاِن اتحاِد
شوروي (شماره ي ٬٢ سال سوم٬ شهريور ١٣٢٤)؛ سخن رانِي پروفسور ماسينيون در
فرهنگستان٬ زيِر عنواِن نقِش نبوِغ ايراني در تقرير و مبانِي افکار و تشکيِل لغاِت فنِي عربي

مربوط به تمدِن اسالمي (شماره ي ٬١ سال ٬٥ فروردين ١٣٢٦).
در ساِل ٬١٣٢٤ فرهنگستاِن ايران پنج تن از اعضاي پيوسته و وابسته ي برجسته ي خود به
اين شرح را از دست داد: سيد محمِد فاطمي٬ سيد ولي اللِه نصر٬ حسنعلِي مستشار٬
پروفسور رينولد نيکلسن٬ و استاد آرتور کريستن سن٬ و شماره ي اوِل ساِل چهارم (اريبهشِت
١٣٢٥) نامه ي فرهنگستان به خطابه هاي مجلِس ياد بوِد اين اعضا اختصاص يافت. خطابه ي
استاد بهمنيار در مجلِس تذکِر حسنعلِي مستشار از جمله ي اين خطابه هاست که در آن نکاِت

جالبي درباره ي صفاِت اخالقي و مراتِب فضِل آن مرحوم درج شده است.
انجمِن ادبِي فرهنگستان٬ به رياسِت ملک الشعراي بهار٬ روِز سه شنبه ٢١ بهمن ١٣٢٥
تأسيس و کميسيون هاي زبان شناسي٬ باستان شناسي٬ قواعد و دستوِر زبان٬ تئاتر و موسيقي
و ترانه ها و جز آن در جنِب آن داير شد. در حقيقت٬ نامه ي فرهنگستان سيِر اصلي خود را
تحقيق در زبان و ادِب فارسي اختيار و از مسيِر پيشين٬ که بيشتر متوجِه واژه سازي بود٬ عدول
عاِت تازه اي را که زباِن فارسي با آن روبه رو گشته بود دور زد. ـکرد و مي توان گفت مشکِل توقّ

w w w

در پنجِم مرداِد ٬١٣٤٧ فرماِن تأسيِس «بنياِد شاهنشاهِي فرهنگستان هاي ايران» صادر شد و
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١٤٢ سابقه ي فرهنگستان در ايران

در نهِم آبان ١٣٤٩ وزيِر فرهنگ و هنر يازده تن از اعضاي پيوسته ي فرهنگستاِن زباِن ايران

٦)ــاز جمله ي اعضاي پيوسته بودند: صادِق کيا (رئيس)٬ محمِد مقدم٬ حسيِن گل گالب٬ محموِد حسابي٬ جماِل
رضايي٬ يحيي ماهياِر نوابي٬ مصطفي مقربي٬ رضازاده شفق٬ ذبيِح بهروز.

را به محمدرضا شاه معرفي کرد ٦ . نخستين شوراي اين فرهنگستان در ٢٣ آبان ١٣٤٩ در
وزارِت فرهنگ و هنر تشکيل شد.

مقاصد اساسِي اين فرهنگستان به شرح زير تعيين شد:
ــ نگاه دارِي زباِن فارسي در پايگاِه واالي ديريِن فرهنگي و آماده نگه داشتن آن براي

برآوردِن نيازمندي هاي گوناـگوِن علمي و فرهنگِي کشور؛
ــ پژوهش و بررسي در همه ي زبان ها و گويش هاي ايرانِي کنوني و پيشين به ويژه براي

رِد زباِن فارسي. شناسايِي بيشتر و پيش بُ
وجوِد چند تن عضِو پيوسته ي مؤثر که گرايش به سره نويسي و عربي زدايي داشتند
فّعاليِّت واژه سازِي فرهنگستان را به جهتي افراطي سوق داد و باعث شد که مصوباِت اين
انگيزد. نمونه هاي واژه هاي پيشنهادي سازمان قبوِل عام پيدا نکند و مقاومت هايي را نيز بر

ـگرايِش اين فرهنگستان را نشان مي دهد:

cabaret ـ٬ رخت دان٬ رختان building ـ٬ شادخانه bacteria ـ٬ ريسمان architect ـ٬ ترکيزه abstract ـ٬ مهراز برآهيخته
doctrine ـ٬ بنديزه deformed ـ٬ افراس٬ افراه ُدش دميد currentـ٬ corpuscule ـ٬ تزن٬ تزند commode ـ٬ تنيزه

service ـ٬ environment ـ٬ زاوري parkway ـ٬ پرگير park ـ٬ باغ راه monitoring ـ٬ پرديز ligament ـ٬ گوشياري

teacher ـ٬ نهشته٬ system ـ٬ آموختار subdivision ـ٬ هميست٬ هميستاد -self ـ٬ بخشيزه service خودزاوري
hypothesis برنگاشت

حضوِر عده اي از زبان شناسان و صاحب نظران در دستوِر زباِن فارسي فرصتي براي
مطالعاِت گويش شناسي (عمدتًا با هدِف تهيه ي اطلِس زبان شناسي) و به خصوص تصويِب
شيوه ي امالي مدّوني که در مؤسساِت آموزشي از آن پيروي شد ايجاد کرد و٬ درحقيقت٬
دستاورِد فرهنگستان در اين زمينه ها مهم ترين محصوِل فرهنگِي آن به شمار مي رود. در عيِن
حال٬ فّعاليِّت اين فرهنگستان حساسيِّت بيشتري نسبت به لزوِم تقويِت بنيه ي زباِن فارسي و

ـگسترِش آن پديد آورد.
وسيع ترين فّعاليِّت اين فرهنگستان در زمينه ي واژهـگزيني بود. در گروه هاي واژهـگزيني
نزديک به صد تن از استادان و کارشناساِن رشته هاي گوناـگوِن دانش و هنر و فن همکاري
 داشتند که تا ساِل ٬١٣٥١ ٦٦٥٠ واژه ي فارسي در برابر واژه هاي بيگانه پيشنهاد کردند. در
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سابقه ي فرهنگستان در ايران ١٤٣

شيوه اي که اين فرهنگستان براي گزينش و ساختِن واژه ها مقرر داشت طرِق زير به ترتيِب
اولويت در نظر گرفته شده بود: واژه يابي ١) از نوشته هاي فارسي و زبان هاي ديگر که از
فارسي واژه به عاريت گرفته اند؛ ٢) از فارسي هاي عاميانه ي محلي؛ ٣) از زبان ها و
ـگويش هاي ديگِر ايراني؛ ٤) از مايه هاي فارسي؛ ٥) از مايه هاي زبان هاي ايرانِي ديگر. ضمنًا
توصيه شده بود که ويژگي هاي آوايِي زباِن فارسي حتي المقدور رعايت گردد تا به هم آهنگي

آن آسيبي نرسد.
تدوين نام نامه (نام هاي خاِص ايراني) نيز جزِو وظايِف پژوهش گاِه واژه هاي فارسي

تعيين شد.
ـگردآورِي واژه ها و اصطالحاِت رشته ها و رسته هاي گوناـگون نيز مطمِح نظر قرار گرفت

ولي اقدام در اين زمينه از مرحله ي طرح فراتر نرفت.
ت هاي پژوهش گاِه واژه هاي فارسي نيز درخوِر توجه است. واژه نامه هاي بسامدي فّعاليّ

٧)ــاين متون عبارت اند از: رساله ي منطق از دانشنامه ي عاليي؛ مقدمه ي شاهنامه ي ابومنصوري؛ حدود العالم من المشرق
الي المغرب؛ سيرالعباد الي المعاِد سنايي؛ نزهة القلوِب حمداللِه مستوفي؛ ترجمه ي مسالک و ممالِک استخري؛ رسائِل
خواجه عبدالله انصاري؛ قابوسنامه؛ ديواِن فرخِي سيستاني ؛ نوروزنامه ؛ سعادت نامه ي ناصرخسرِو قبادياني؛ رگ شناسِي
ابن سينا؛ اشعاِر شهيِد بلخي ؛ اشعاِر ابوشکوِر بلخي ؛ قراضه ي طبيعياِت ابن سينا؛ رساله هاي فارسي سهروردي ؛ بخشي از

تفسيِر کهن ؛ مثنوِي ورقه و گلشاه .

چندين متِن کهِن فارسي ٧ ٬ واژه نامه ي مترادف هاي فارسي٬ واژه نامه ي موضوعِي فارسي٬ واژه نامه ي
فارسِي عاميانه ي تهران٬ واژه نامه ي فارسِي عاميانه ي يزد٬ واژه هاي معّربصراح و منتهي االرب٬ رابطه ي
فارسي و اردو٬ تأثيِر زباِن فارسـي در زبـاِن بنگالي٬ واژگاِن نوشتارِي کودکاِن دبستاني از نتايِج عمده ي
اين فّعاليّ ت هاست. واژه نامه ي زبان فارسِي معيار (با تلفِظ رسمِي واژه ها) نيز در برنامه هاي

اين فرهنگستان منظور بوده است.
از واژه نامه هاي بسامدي فقط رساله ي جوديه و معيارالعقوِل ابن سينا چاپ شده و بقيه در

جرياِن توليد و ويرايش مانده است.
در تهيه ي واژنامه ي بسامدِي داستاِن رستم و سهراب استفاده از رايانه به آزمايش درآمد.

بدين سان٬ اين فرهنگستان٬ هر چند در زمينه ي واژه سازي و واژهـگزيني٬ به دليِل اختياِر
روِش افراطي و مي توان گفت نامعقول با ناـکامي روبه رو گشت٬ در زمينه ي پژوهش هاي زباني
و اجرايي برنامه هاي سودمندي را وجهه ي همِت خود ساخت که جا دارد با استفاده از

٨)ــدرباره ي فعاليت هاي اين فرهنگستان مقاله ي جداـگانه اي در شماره ي آتي منتشر خواهد شد.

© ثمرات و تجارِب حاصله پي گيري شود ٨ .
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ـکارنامه ي شوراي فرهنگستاِن زبان و ادِب فارسي
تأسيس تا پاياِن ساِل ١٣٧٣  از آغاِز

٢٦ شهريوِر ١٣٦٩
نخستين جلسه ي شـوراي فـرهنگستاِن زبـان و ادِب
فارسي بنا به دعوِت وزارِت فرهنگ و آموزِش عالي.

محِلّ جلسه: نهاِد رياسِت جمهوري
با شرکِت بانو طاهره صـفارزاده و آقـايان احـمِد آرام٬
نصراهلِل پورجوادي٬ حسـِن حـبيبي٬ غـالمعلِي حـّداِد
بهاءالديِن خرمشاهي٬ محمِد خوانساري٬ استاد عادل٬
محمد تقِي دانش پژوه٬ علِي رواقـي٬ حـميِد فـرزام٬

سيد محّمد محيِط طباطبايي٬ ابوالحسِن نجفي.
با حضوِر جناِب آقاي محمِد معين٬ وزيـِر فـرهنگ و

آموزِش عالي.
غايبان: آقايان غالمحسيِن يـوسفي٬ مـهدِي مـحقق.

بانو سيميِن دانشور.
تأسيِس شوراي فرهنگستاِن زبان وــادِب فارسي مصّوِب شوراِي

انقالِب فرهنگي است و اعضاي مؤسِس آن مـنتخِب آن شـورا

هستند. انتخاِب جناِب آقاِي حسِن حبيبي به ريـاسِت مـوقِت

شوراي فرهنگستاِن زبان و ادِب فارسي.

١٧ ارديبهشت ١٣٧٠
دومين جلسه ي شورا٬ به رياسِت موقِت جناِب آقاي
حسِن حبيبي و با حضوِر جناِب آقاي محمِد مـعين٬

وزيِر فرهنگ و آموزِش عالي.
محِلّ جلسه: تاالِر رشيدالدين فضل اهلل (ـکتاب خانه ي

مرکزي دانشگاِه تهران)
انتخاِب آقاي عبدالمحمِد آيتي (١٠ رأي) به عضويِت شوراي

فرهنگستان.

تــجليل از شــادروانــان اسـتاد غـالمحسيِن يـوسفي٬ اسـتاد

غالمحسيِن صديقي٬ فريدوِن مشايِخ فـريدني٬ احـمِد طـاهرِي

عراقي.

٢٨ خرداِد ١٣٧٠
سومين جلسه ي شورابه رياسِت موقِت جناِب آقـاي

حسِن حبيبي.
محِلّ جلسه: فرهنگستاِن علوم

انتخاِب جناب آقاي حسِن حبيبي بـه اتـفاِق آراء بـه ريـاسِت

فرهنگستان.

اظهاِر تأسِف جناب آقاي حسـِن حـبيبي از درگـذشِت اسـتاد

مهرداِد اوستا.

١١ تيِر ١٣٧٠
چهارمين جلسه ي شورا به رياسِت جناِب آقاي حسِن

حبيبي با شرکِت ١٢ عضو.
انتخاِب آقايان احمِد تفّضلي (١١ رأي) و بهمِن سرکاراتي (١٠

رأي) به عضويِت شوراِي فرهنگستان.

٢٥ تيِر ١٣٧٠
پنجمين جلسه ي شورا به رياسِت جناب آقاي حسن

حبيبي با شرکِت ١٤ عضو.
انتخاِب آقايان علي اشرِف صادقي (١١ رأي) و احمد سميعي

(١٠ رأي) به عضويِت شوراي فرهنگستان.

قرائِت استعفاِي بانو سيميِن دانشور.

١١ شهريوِر ١٣٧٠
/١ ششمين جلسه ي شـوراي بـه ريـاسِت جـناِب آقـاي
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 ـکارنامه ي شوراي فرهنگستان ١٤٥

حسِن حبيبي.
تصويِب آيين نامه ي داخلِي شـوراي فـرهنگستاِن زبـان و ادِب

فارسي.

٢٥ شهريوِر ١٣٧٠
هفتمين جلسه ي شورا به رياسِت جناِب آقاي حسِن

حبيبي.
اصالِح برخي از مواِد آيين نامه ي داخـلِي شـوراي فـرهنگستان

مصّوِب جلسه ي پيشين.

٨ مهِر ١٣٧٠
هشتمين جلسه ي شورا به رياسِت جناب آقاي حسِن

حبيبي.
تصويِب تشکيِل گروه هاي فرهنگ نويسي٬ واژهـگزيني٬ دسـتوِر

زبان و شيوه ي امال٬ و نشِر متون.

٢٩ مهر ١٣٧٠
نهمين جلسه ي شورا به رياسِت جناب آقـاي حسـِن

حبيبي.
تصويِب تشکـيِل گـروه هاي گـردآورِي نُسـِخ خـطّي٬ فـرهنِگ

مصطلحات.

تصويِب انتشاِر نامه ي فرهنگستان.

٦ آباِن ١٣٧٠
دهمين جلسه ي شورا به رياسِت جناب آقاي حسـِن

حبيبي.
انتخاِب اعضاي گروه هاي مصّوِب جلسه ي پيشين.

٢٠ آباِن ١٣٧٠
يازدهمين جلسه ي شـورا بـه ريـاسِت جـناب آقـاي

حسِن حبيبي.
انتخاِب آقايان مهدِي محّقق و غالمعلِي حداِد عادل به نمايندگِي

فرهنگستان در کميسيوِن اعطاي نشان هاي دولتي.

تســجيِل اعـضاِي گـروهـهـاي هـفتـگـانه ي فـرهنگـنـويسي٬

واژهـگزيني٬ دستوِر زبان و شيوه ي امال٬ نسـخهـهـاي خـطّي٬

برـرسِي وضِع زباِن فارسي در مؤسسه هاِي آمـوزشِي داخـل و

خارج از کشور٬ فرهنِگ مصطلحات٬ نشِر متون.

٤ آذِر ١٣٧٠
دوازدهمين جلسه ي شورا به ريـاسِت جـناِب آقـاي

حسِن حبيبي.
انتخاِب آقاي ابوالحسِن نجفي به عضويِت گروِه فرهنگ نويسي و

دستوِر زبان و شيوه ي امال.

انتخاِب آقاِي علي اشرِف صادقي به عضويِت گروِه واژهـگزيني.

١٨ آذِر ١٣٧٠
سيزدهمين جلسه ي شورا به ريـاسِت جـناِب آقـاي

حسِن حبيبي.
انتخاِب استاد محمد تقِي دانش پژوه به عضويِت گروِه نسخه هاي

خطّي.

٢ دِي ١٣٧٠
چهاردهمين جلسه ي شورا به رياسِت جـناِب آقـاي

حسِن حبيبي.
استماع گزارِش دبيِر شوراي گسترِش زبـان و ادِب فـارسي در

باره ي کارهاي جاري.

١٦ دِي ١٣٧٠
پانزدهمين جلسه ي شورا بـه ريـاسِت جـناِب آقـاي

حسِن حبيبي.
ـگزارِش کاِر گروه هاي واژهـگزيني به مديريِت آقاي حسِن حبيبي

و فرهنگ نويسي به مديريِت آقاي علي رواقي.

٣٠ دِي ١٣٧٠
شانزدهمين جلسه ي شورا به ريـاسِت جـناِب آقـاي

حسِن حبيبي.
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١٤٦ کارنامه ي شوراي فرهنگستان

انتخاِب آقاي احمِد تفّضلي به نمايندگِي فرهنگستان در شوراي

ـگسترِش زباِن فارسي.

انتخاِب آقاي غالمعلِي حداِد عادل به عنواِن مديِر مسئول و آقاي

بهاءالديِن خرمشاهي به عنواِن دبيِر نامه ي فرهنگستان.

١٧ بهمِن ١٣٧٠
هفدهمين جلسه ي شـورا بـه ريـاسِت جـناِب آقـاي

حسِن حبيبي.
مذاـکره درباره ي طرِح ساختماِن فرهنگستان با حضوِر مهندساِن

مشاور.

٢٨ بهمِن ١٣٧٠
هجدهمين جلسه ي شورا بـه ريـاسِت جـناِب آقـاي

حسِن حبيبي.
مذاـکره درباره ي کاِر گروِه فـرهنگ نويسي و تـصويِب اولويِت

انتشاِر فرهنِگ معاصر.

١٢ اسفنِد ١٣٧٠
نوزدهمين جلسه ي شورا بـه ريـاسِت جـناِب آقـاي

حسِن حبيبي.
پيشنهاِد اصالِح ماده هاي ٣ و ٤ و ٦ اساس نامه ي فرهنگستان

مصّوِب شوراي عالِي انقالِب فرهنگي درباره ي اعضاي پيوسته

و وابسته.

١٧ فرورديِن ١٣٧١
بيستمين جلسه ي شورا به رياسِت جناِب آقاي حسِن

حبيبي.
پيشنهاِد آقاي علِي رواقي براي تشکيِل گروه هاي جديد که قرار

شد فعاليت هاي پيشنهادي در گروه هاي موجود انجام گيرد.

٣١ فرورديِن ١٣٧١
بيست و يکمين جلسه ي شورا بـه ريـاسِت جـناِب

آقاي حسِن حبيبي.

معّرفِي آقاي محمد رضا نصيري به عنواِن دبيِر فرهنگستاِن زبان و

ادِب فارسي.

١٤ ارديبهشِت ١٣٧١
بيست و دومين جلسه ي شورا به رياسِت جناِب آقاي

حسِن حبيبي.
تعييِن مسئوالِن گروه هاي پژوهشي: گويش شناسي (آقاي احمِد

تفضلي)؛ پژوهش هاي ادبي (آقاي عبدالمحمِد آيتي)؛ زبان هاي

ايراني (آقاي بهمِن سرکاراتي).

بحث و مذاـکره درباره ي گزارِش گروِه فرهنگ نويسي.

٢٨ ارديبهشِت ١٣٧١
بيست و سومين جلسه ي شورا بـه ريـاسِت جـناِب

آقاي حسِن حبيبي.
ادامه ي بحث درباره ي گـزارِش آقـاي عـلِي رواقـي راجـع بـه

فرهنگ نويسي.

١٨ خرداِد ١٣٧١
بيست و چهارمين جلسه ي شورا به رياسِت جـناِب

آقاي حسِن حبيبي.
تصويِب موادي از «اصول و ضوابِط واژهـگزيني» و سازمان دهِي

ـگروِه واژهـگزيني.

١ تيِر ١٣٧١
بيست و پنجمين جلسه ي شورا به ريـاسِت جـناِب

آقاي حسِن حبيبي.
تصويِب موادي از «اصول و ضوابِط واژهـگزيني».

٨ تيِر ١٣٧١
بيست و ششمين جلسه ي شـورا بـه ريـاسِت آقـاي
غالمعلي حداِد عادل (در غياِب جناِب آقـاي حسـِن

حبيبي)
/١ تصويِب بقيه ي مواِد «اصول و ضوابِط واژهـگزيني».
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 ـکارنامه ي شوراي فرهنگستان ١٤٧

١٥ تيِر ١٣٧١
بيست و هفتمين جلسه ي شورا بـه ريـاسِت جـناِب

آقاي حسِن حبيبي.
تصويِب موادي از طرِح تدويِن فرهنگ هاي تخصصي.

تصويِب طرِح تدويِن فرهنگ هاي عربي ـ فـارسي و فـارسي ـ

عربي پيشنهادِي گروِه نشِر متون.

٢٢ تيِر ١٣٧١
بيست و هشتمين جلسه ي شورا به ريـاسِت جـناِب

آقاي حسِن حبيبي.
جلسه به دليِل حضور نيافتِن دو سوِم اعـضاي شـورا رسـميت

نيافت.

٦ مهِر ١٣٧١
سي امين جلسه ي شورا به رياسِت جناِب آقاي حسِن

حبيبي.
تصويِب کلياِت طرِح تدويِن فرهنگ هاي تخصصي. قرار شـد

جزئياِت طرح در گروِه واژهـگزيني بررسي شود.

٢٠ مهِر ١٣٧١
سي و يکمين جلسه ي شورا به رياسِت جناِب آقاي

حسِن حبيبي.
انتخاب افرادي به عضويِت گروه هاي داخلِي فرهنگستان.

١٨ آباِن ١٣٧١
ســي و دومـين جـلسه ي شـورا بـه ريـاسِت آقـاي
غالمعلِي حداِد عادل (در غياِب جناِب آقـاي حسـِن

حبيبي)
مذاـکره درباره ي تکميِل اعضاي پيوسته ي فرهنگستان.

٢ آذِر ١٣٧١
سي و سومين جلسه به رياسِت آقاي غالمعلِي حداِد

عادل (در غياِب جناِب آقاي حسِن حبيبي)

بحث درباره ي نحوه ي تشکيِل سميناِر فرهنگ نويسي در زبـاِن

فارسي.

تصويِب کلياِت طرِح فرهنِگ جـامِع فـارسي پـيشنهادِي عـلِي

رواقي.

١٦ آذِر ١٣٧١
سي و چهارمين جلسه ي شورا بـه ريـاسِت آقـاي
مهدِي محقق (در غياِب جناِب آقاي حسِن حبيبي).

تصويِب مضموِن جواِب نامه ي وزارِت امور خارجه و تجارِت

Persian Persian و تأييِد Farsi يا استراليا درباره ي کاربُرد

با ذـکـِر داليـِل مـربوط بـه آن (Ñ مـتِن اعـالِم نـظِر شـوراي

فرهنگستان).

تصويِب «طرِح جامِع کاِر پژوهشي در زباِن فارسِي باستان».

٣٠ آذِر ١٣٧١
سي و پنجمين جلسه ي شورا به رياسِت جناِب آقاي

حسِن حبيبي.
تصويِب معادل براِي شماري از واژه هاي بيگانه ي رايج.

٢٨ دِي ١٣٧١
سي و ششمين جلسه ي شورا به رياسِت جناِب آقاي

حسِن حبيبي.
تصويِب «طرِح بررسِي وضِع زباِن فارسي در خـارج و داخـِل

ـکشور».

١٢ بهمِن ١٣٧١
سي و هفتمين جلسه ي شورا به رياسِت جناِب آقاي

حسِن حبيبي.
تصويِب طرِح گروِه تحقيقاِت ادبي٬ شامِل روِش تحقيِق ادبي؛

سبک شناسي (با اولويت)؛ تحقيق در علوِم بالغت؛ ترجمه ي

تحقيقاِت ايران شناسان (با اولويت)؛ تأليِف دايـرة المـعارِف

ادبي (با اولويت)؛ تأليـِف تـاريِخ ادبـياِت زبـاِن فـارسي (بـا

اولويت).
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١٤٨ کارنامه ي شوراي فرهنگستان

٣ اسفنِد ١٣٧١
سي و هشتمين جلسه ي شورا به رياسِت جناِب آقاي

حسِن حبيبي.
تصويِب نتايِج مذاـکرات درباره ي نامه ي فرهنگستان با اصالحات.

انتخاِب آقاي احمِد سـميعي٬ عـضو شـوراي فـرهنگستان٬ بـه

سردبيرِي نامه ي فرهنگستان.

١٧ اسفنِد ١٣٧١
سي و نهمين جلسه ي شورا به رياسِت جناِب آقـاي

حسِن حبيبي.
مذاـکره درباره ي ضوابِط واژهـگزيني. گزارِش جناِب آقاي حسِن

حبيبي درباره ي تشکيل هيئتي به رياسِت خوِد ايشان مرکب از

آقايان تفّضلي٬ بهمِن سرکاراتي٬ احمِد سميعي٬ مهندس مهدِي

فيروزان٬ رضا مکنون٬ محمدرضا نصيري٬ براي تدويِن ضوابِط

ـگزينِش پژوهشگران و اجراي طرح هاي پژوهشي؛ و هـمچنين

تشکيِل کميسيوني به رياسِت ايشان مرکب از آقايان تـفّضلي٬

مهدِي محّقق٬ محمدرضا نصيري براي تـصميم گيري دربـاره ي

خريِد کتاب هاي مورِد نياِز فرهنگستان.

١٦ ارديبهشِت ١٣٧٢
چهلمين جلسه ي شورا به رياسِت جناِب آقاي حسِن

حبيبي.
تصويِب معادل براي شماري از واژه هاي بيگانه ي رايج.

٢٠ ارديبهشِت ١٣٧٢
چهل و يکمين جلسه ي شورا به رياسِت جناِب آقاي

حسِن حبيبي.
تصويِب طرِح دانشنامه ي ادبي.

تصويِب معادل براي شماري از واژه هاي بيگانه ي رايج.

٣ خرداِد ١٣٧٢
چهل و دومين جلسه ي شورا به رياسِت جناِب آقاي

حسِن حبيبي.

تصويِب طرِح واژه نامه ي مشترِک گويش هاي ايراني پـيشنهادِي

آقاي احمِد تفضلي.

تصويِب معادل براي شماري از واژه هاي بيگانه ي رايج.

١٧ خرداِد ١٣٧٢
چهل و سومين جلسه ي شورا به رياسِت جناِب آقاي

حسِن حبيبي.
تصويِب طرِح تأليِف دانشنامه ي زبان و ادبياِت فارسي در شبه

قاره ي هند. تصويِب معادل براي شماري از واژه هاي بيگانه ي

رايج.

٣١ خرداِد ١٣٧٢
چهل و چهارمين جلسه ي شورا به ريـاسِت جـناِب

آقاي حسِن حبيبي.
مذاـکره درباره ي وضِع زبان و ادبياِت فـارسي در پـاـکسـتان و

دانشگاه هاي آن کشور با حضوِر پروفسور ظهورالديـن احـمد٬

استاد دانشگاِه پنجاِب پاـکستان.

تصويِب معادِل شماري از واژه هاي بيگانه ي رايج.

١٤ تيِر ١٣٧٢
چهل و پنجمين جلسه ي شورا بـه ريـاسِت جـناِب

آقاي حسِن حبيبي.
تصويِب کلياِت طرِح دستوِر زباِن فارسي. مقرر شد طـرح بـا

تفصيِل نسبي مجددًا به شورا ارائه گردد و اعضاي شورا پس از

مطالعه ي آن نظِر خود را کتبًا اعالم دارند.

٢٨ تيِر ١٣٧٢
چهل و ششمين جلسه ي شورا بـه ريـاسِت جـناِب

آقاي حسِن حبيبي.
تصويِب معادِل شماري از واژه هاي بيگانه ي رايج.

١١ مرداِد ١٣٧٢
/١ چهل و هفتمين جلسه ي شورا به رياسِت جناِب آقاي
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 ـکارنامه ي شوراي فرهنگستان ١٤٩

حسِن حبيبي.
تصويِب معادل شماري از واژه هاي بيگانه ي رايج.

١٩ مهرماِه ١٣٧٢
چهل و هشتمين جلسه ي شورا بـه ريـاسِت جـناِب

آقاي حسِن حبيبي.
ـگزارِش سفرهاي آقاي نصراهلِل پورجوادي (ايتاليا)٬ استاد مهدِي

محقق (انگـلستان)٬ آقـايان بـهمِن سـرکاراتـي (هـنگ کـنگ٬

ـکواالالمپور)٬ علي اشرِف صادقي (پـاـکسـتان)٬ حـميد فـرزام

(زواره بــراي شــرکت در سـالگرد شـادروان مـحمِد مـحيِط

طباطبايي)٬ علِي رواقي (تاجيکستان)٬ محمد رضا نصيري (هند

و پاـکستان).

معرفِي آقاي مهدِي محقق به عنواِن مديربخِش روابِط بين الملل.

٣ آباِن ١٣٧٢
چهل و نهمين جلسه ي شورا به رياسِت جناِب آقاي

حسِن حبيبي.
تصويِب تشکيِل هيئتي مرکب از آقايان غالمعلِي حداِد عـادل٬

بهمِن سرکاراتي و احـمِد سـميعي بـراي بـررسي و گـردآوري

اطالعاِت راجِع به شناسايِي دانشجوياِن مستعد و شرايِط جذِب

آنان.

تصويِب معادل براي شماري از واژه هاي بيگانه ي رايج.

١٧ آباِن ١٣٧٢
پنجاهمين جلسه ي شورا بـه ريـاسِت جـناِب آقـاي

حسِن حبيبي.
ـگزارِش آقاي مهدِي محقق از کنگره ي فارس شناسي و پيشنهاِد

ايشان که براي اين گونه گـردهمايي ها عـنواِن «ايـران شـناسي»

اختيار شود.

تصويِب معادلي براي شماري از واژه هاي بيگانه ي رايج.

١٨ بهمِن ١٣٧٢
پنجاه و يکمين جلسه ي شورا به رياسِت جناِب آقاي

حسِن حبيبي.
ـگزارِش آقاي احمِد تفضلي درباره ي برگزاري کـنگره ي ايـران

شناساِن آسياي ميانه.

دانشنامه ي ـگزارِش آقاي عبدالمحمِد آيتي درباره ي پيشرفِت کار

ادبي.

٢٩ فرورديِن ١٣٧٣
پنجاه و دومين جلسه ي شورا به رياسِت جناِب آقاي

حسِن حبيبي.
ـگزارِش آقاي احمِد سميعي درباره ي نتايِج فـعاليِت کـميسيوِن

شيوه ي امال.

٢ خرداِد ١٣٧٣
پنجاه و سومين جلسه ي شـورا بـه ريـاسِت جـناِب

آقاي حسِن حبيبي.
پيشنهاِد رياسِت فرهنگستان درباره ي تدويِن آيين نامه ي نحوه ي

انتخاب اعضاي وابسته.

انتخاِب هيئتي مرکب از آقاياِن نصراهلِل پـورجـوادي٬ غـالمعلِي

حداِد عادل٬ آقاي مهدِي محقق و بهمِن سرکاراتي براي تـنظيِم

آيين نامه.

ـگزارِش آقاياِن احمِد تفّضلي و بهمِن سرکاراتي درباره ي نتايِج

فعاليِت گروه هاي گويش شناسي و زبان هاي باستاني.

٦ تيِر ١٣٧٣
پنجاه و چهارمين جلسه ي شورا به ريـاسِت جـناِب

آقاي حسِن حبيبي.
مذاـکره ي مقدماتي درباره ي طرِح ممنوعيِت کـاربرِد اسـامي و

عناوين و اصطالحاِت غربي در مجلِس شوراي اسالمي.

تصويِب عضويِت مجدِد آقاي بهاءالديِن خرمشاهي که به علِت

غيبِت طوالني مستعفي شده بودند (به اتفاِق آراء).

١٣ تيِر ١٣٧٣
پنجاه و پنجمين جلسه ي شورا بـه ريـاسِت جـناِب
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١٥٠ کارنامه ي شوراي فرهنگستان

آقاي حسِن حبيبي.
ادامه ي بحث درباره ي طرِح ممنوعيِت کاربرِد اسامي و عناوين

و اصطالحاِت غربي.

مقرر شدـ که فـرهنگستان نـمايندگاِن مـحترم مـجلِس شـوراي

اسالمي را به طريِق مقتضي از نظِر خـود دربـاره ي ايـن طـرح

مستحضر سازد. در اين نظر٬ مالحظاِت زير مورد توجه قـرار

ـگرفته است:

طرح مشکالتي براي مردم پديد نـياورد؛ نـظِر مشـورتِي

شــهرداِر تـهران و مـديرعامِل صـدا و سـيما اخـذ شـود؛ در

شهرداري ها مرکزي براي راهنمايِي متقاضيان ايـجاد شـود؛ از

صدا و سيما خواسته شود که در برنامه ها حتي االمکـان از بـه

ـکاربردِن لغاِت بيگانه خودداري شود. قرار شد ايـن نـظرها را

نماينده اي از فرهنگستان براي اعضاي کميسيون هاي شوِر اول و

دوِم مجلس تشريح کند.

٢٧ تيِر ١٣٧٣
پنجاه و ششمين جلسه ي شورا بـه ريـاسِت جـناِب

آقاي حسِن حبيبي.
بررسِي مجّدِد اصول و ضوابِط واژه گزيني.

به پيشنهاِد آقاي غالمعلِي حداِد عادل٬ آقايان ابوالحسِن نجفي٬

علِي رواقي٬ نصراهلِل پورجوادي٬ احمِد سميعي به اتفاق آرا٬ به

عضويِت گروِه واژهـگزيني پيوستند. ضـمنًا مـقرر شـد کـه از

شخصيت هاي علمي براي عضويت در گروِه واژهـگزيني استفاده

و از هــمکارِي سـايِر فـرهنگستان ها و مـؤسساِت عـلمي نـيز

بهرهـگيري شود.

١٠ مرداِد ١٣٧٣
پنجاه و هفتمين جلسه ي شورا بـه ريـاسِت جـناِب

آقاي حسِن حبيبي.
تصويِب طرِح پيشنهادِي آقاي بهمِن سرکاراتي براي داير شدن

شعبه ي فرهنگستان در آذربايجان.

ـگزارِش جناِب آقاي حسِن حبيبي درباره ي نحوه ي بازگرداندِن

شاهنامه ي طهماسبي به ايران.

١١ مهِر ١٣٧٣
پنجاه و هشتمين جلسه ي شورا بـه ريـاسِت جـناِب

آقاي حسِن حبيبي.
تصويِب ضوابـِط کـلِي واژهـگـزيني در تکـميِل طـرِح پـيشين

(Ñ متِن مصوب).

١٦ آباِن ١٣٧٣
پنجاه و نهمين جلسه ي شورا به رياسِت جناب آقاي

حسِن حبيبي.
ـگزارش استاد محقق از سفر به اصفهان و بازديد از منزِل استاد

جالل الديِن همايي٬

بحث درباره ي مديريِت فرهنگستان. ارائه ي گزارش آقاي بهمِن

سرکاراتي درباره ي فعاليت هاي گـروه فـرهنگستان و زبـان هاي

باستاني

٢٣ آباِن ١٣٧٣
شصتمين جلسه ي شـورا بـه ريـاسِت جـناب آقـاي

حسِن حبيبي.
ادامه ي بحث درباره ي مديريت فرهنگستان و مسکوت گذاشتِن

بحث تا اعالم ابالِغ رسمِي دولت.

٧ آذِر ١٣٧٣
شصت و يکمين جلسه ي شورا به ريـاسِت جـناب

آقاي حسِن حبيبي.
ـگزارش آقاي مهدِي محقق درباره ي سفر به اصفهان و همکارِي

دانشکده ي ادبياِت دانشگـاِه اصـفهان در فـعاليت هاي شـعبه ي

فرهنگستان در مرکِز استاِن اصفهان.

ـگزارش آقاي غالمعلِي حداِد عادل درباره ي جـلساِت مشـترِک

فرماندهِي نيروي ـگروه واژهـگزيني با فرهنگستاِن علوم پزشکي و

هوايي٬

ـگــزارِش جــناِب آقــاي حسـِن حـبيبي دربـاره ي گـردآورِي

اصطالحاِت حرف و مشاغل

/١ ـگزارِش احمِد سميعي درباره ي تدويِن شيوه ي امالي فارسي.
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 ـکارنامه ي شوراي فرهنگستان ١٥١

١٢ دِي ١٣٧٣
شصت و دومين جلسه ي شورا بـه ريـاسِت جـناب

آقاي حسِن حبيبي.
ـگزارِش آقاي بهمِن سرکاراتي از سفر به هندوستان و نـحوه ي

همکارِي استاداِن زباِن فارسِي شبه قاره در تدويِن دانشـنامه ي

زبان و ادبياِت فارسي در شبه قاره ي هند٬

ارائه ي گزارِش گروِه دستوِر زباِن فارسي.

٢٦ دِي ١٣٧٣
شصت و سومين جلسه ي شورا به ريـاسِت جـناِب

آقاِي حسِن حبيبي.
اعالِم بهره برداري از شعبه ي فرهنگستان در اصفهان در آينده ي

نزديک.

١٠ بهمِن ١٣٧٣
شصت و چهارمين جلسه ي شورا به رياسِت جناِب

آقاي حسِن حبيبي.
بررسِي طرِح آقاي رواقي بـا عـنواِن «بـررسِي زبـاِن فـارسي و

پيشينه ي آن».

١٥ اسفنِد ١٣٧٣
شصت و پنجمين جلسه ي شورا به رياسِت جـناِب

آقاي حسِن حبيبي.
تصويِب کلِي طرِح آقاي رواقي و بررسِي دوباره ي بـرخـي از

© بندهاي آن».
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١٥٢ اصول و ضوابِط واژهـگزيني

متِن اعالِم نظِر شوراي فرهنگستاِن زبان و ادِب فارسي
Persian در مکاتباِت وزارِت اموِر خارجه Farsi به جاي درباره ي کاربرِد

(مصّوِب سي و چهارمين جلسه ي شورا در تاريِخ ١٦ آذِر ١٣٧١)

Persian و نظايِر آن در شوراي فرهنگستان زبان و ادب فارسي با اختياِر هر عنواِن تازه اي به جاي تعبيِر رايج
زبان هاي اروپايي به داليل زير اـکيدًا و قويًا مخالف است:

Persian قرنهاست در آثار و اسناد و مدارِک علمي و فرهنگي و سياسي به کار رفته و مي رود. اين ١. تعبيِر رايِج
تعبير باِر معنايي و فرهنگي و تاريخِي سنگيني پيدا کرده و تغييِر آن در حکِم نفي و ناديده گرفتن سابقه ي ديرينه ي

آن است.
٢. در طرِح تبديِل تعبيِر رايج٬ سوءنيتي از جانِب محافِل معيني استشمام مي شود و انتظار دارد جمهورِي اسالمي
با هوشيارِي تمام متوجه و مراقِب مقاصِد سوئي که در پِس اين جريان احساس مي شود باشد تا توطئه از همان

آغاز با قوِت تمام خنثي گردد.
Persian و نظايِر آن به عنواِن ديگر اين توهّم را پديد مي آورد که سخن از زباِن تازه اي است غير از آنچه ٣. تبديِل
غربيان به اين نام مي شناخته اند و چه بسا نيِت اصلِي طرح کنندگاِن اين تبديِل عنوان ايجاِد همين توهّم باشد.

٤. حرکاتي که براي نشاندِن عنواني تازه به جاي عنواِن جاـافتاده و شناخته شده ي کنوني صورت مي گيرد چه بسا
ناظر بر القاي اين معنِي باطل باشد که سخن از زباِن رسمِي ناحيه ي معيني است نه زباِن فراـگيِر کشوري.

٥. خوشبختانه تعبيِر پيشنهادي در هيچ يـک از نوشته ها و اسناِد دانشگاهِي خارجي راه نيافته و پيشنهاِد کاربرِد
آن احتماًال به قصِد ايجاِد تشتت و ابهام در مورِد عنواِن زباِن رسمي ما طرح شده است.

اصول و ضوابِط واژه گزيني٬ مصوِب پنجاه و هشتمين جلسه ي
شوراي فرهنگستاِن زبان و ادِب فارسي

١. در انتخاِب معادِل فارسي براي اصطالحاِت بيگانه٬ واژه ي فارسي بايد حتـي االمکان به «زباِن فارسِي امروز»
يعني به زباِن متداول ميان تحصيل کـردگان و اهِل علم و ادب٬ و به زباِن نمونه و معيار در سخنراني ها و نوشته ها

نزديک باشد.
٢. در واژه گزينـي بايد قواعِد دستوِر زباِن فارسِي فصيح و متداوِل امروز رعايت شود.

٣. در واژه گزينـي بايد قواعـِد آوايِي زبـاِن فارسي مـورِد توجـه قرار گيرد و از اختياِر واژه هاي داراي تنافر و
ناخوشـآهنـگ پرهيز شود.

٤. واژه ها بايد به گونه اي انتخاب شوند که تصريفـپذير و اشتقاقـپذير باشند و امکاِن ساخِت اسم و فعل و
صفت و اسِم مصدر و امثاِل آن از ريشه ي آنها وجود داشته باشد.

/١ ٥. در گزينِش معادل ها بايد سلسله مراتبي به ترتيِب زير مالـِک اولويت قرار گيرد:
١
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اصول و ضوابِط واژهـگزيني ١٥٣

الف. واژه هاي فارسِي متداول و مأنوس در زباِن فارسي که از قرِن سوم به اين سو رواج داشته است؛
ب. ترکيب هاي نوساخته از واژه هاي فارسِي متداول و با استفاده از شيوه هاي واژهـسازِي زبان فارسي؛

ج. واژه هاي عربِي مصطلح و متداول و مأنوس در زباِن فارسي؛
د. ترکيب هاي نوساخته با استفاده از ريشه هاي عربِي متداول در زباِن فارسي و با استفاده از شيوه هاي

واژهـسازِي زباِن عربي؛
هـ. واژه هاي برگرفته از گونه هاي زباِن فارسي و گويش هاي ايراني وکنوني؛

و. واژه هاي برگرفته از زبان هاي ايرانِي ميانه و باستان؛
تبصره ــ در واژهـگزيني٬ واژه ي شفاف٬ که معنِي آن زودياب و روشن است٬ بر واژه اي که معنِي ديرياب و

ناآشکار دارد مرّجح است.
واژهـگزيني٬ به ويژه در علوم٬ براي هـر اصطالح ترجيحًا فقط يک معادل اختيار و از تعّدد و تنوِع معادل ها در .٦

پرهيز شود.
تبصره ــ براي اصطالحي که حوزه ي استعماِل آن منحصر به يک علم نيست٬ گزينِش چند واژه ي معادل٬ به

مقتضاي سنّت و سابقه و عرِف اهِل علم در هر يک از حوزه ها٬ مجاز است.
٧. يافتِن معادل براي معدودي از واژه هاي بيگانه ي متداول در زباِن فارسي که جنبه ي جهاني و بين المللي

يافته اند ضروري نيست.
٨. اـگر براي اصطالِح بيگانه٬ پس از رعايِت سلسلـه مراتِب مـذکور در بنِد ٥ـ٬ معادِل مناسبي پيدا نشود٬ مي توان

از معادل هايـي استفاده کرد کـه با روِش قياسي و رعايِت قواعِد دستوِر زباِن فارسي ساخته شده باشند.
٩. در موارِد معدودي که گزينِش واژه ي معادل در قالب هاي مرسوِم زبان فارسِي متداول ميّسر نباشـد و ضرورِت

استفاده از روش هاي تازه احـراز شود٬ بـر طبِق رأي شوراي فرهنگستان عمل خواهد شد.
* دو سنِد باال از اسناِد شوراي فرهنگستاِن زبان و ادِب فارسي به لحاِظ اهميِّت خاص و ارزِش عاّمِ آنها عينًا نقل شد.

بزرگ داشِت استادمحمدتقي دانش پژوه
براي تقدير از زحمات و خدماِت فرهنگِي استاد محمدتقِي دانش پژوه به دعوِت فرهنگستاِن زبان و ادِب فارسي
مراسِم بزرگ داشتي در روز سه شنبه ١٧ خرداد ١٣٧٣ برگزار شد. در اين مراسم٬ اعضاي شورا و پژوهش گراِن
فرهنگستاِن زبان و ادِب فارسي و جمِع کثيري از استادان و محققان و شاـگردان و ارادت منداِن استاد شرکت
داشتند. جناِب آقاي دکتر حسِن حبيبي٬ رياسِت محترِم فرهنگستاِن زبان و ادِب فارسي٬ در تجليل از فعاليت هاي
علمي و تحقيقِي استاد٬ مشروحًا سخن گفتند. دکتر ايرِج افشار و خانم دکترنوش آفريِن انصاري از خدمات و
شوق و عالقه ي بي نظيِر استاد در کشف و معرفِي متوِن زباِن فارسي و ذخايِر گران بهاي فرهنِگ ايراني ياد کردند.
سپس هدايا و لوِح يادبودي از طرِف فرهنگستان به ايشان اهدا شد و مراسم با سپاس گزاري و سخناِن جالِب

© استاد دانش پژوه پايان يافت.
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